ACTA DE LA REUNIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EN PLE.
26-10-2010
DATA:
Ordinària.
SESSIÓ:
Ajuntament de LA VALL DE BOI
LLOC:
19:00 hores.
HORA DE COMENÇAMENT:
20:15 hores.
HORA DE FINALITZACIÓ:
ASSISTENTS
Sr. Alcalde:
JOAN PERELADA I RAMON
Srs. Regidors:
(IVB- PM)
Esther ISÚS I FONT
Josep PEREMARTI I BORRELL
Manel MARSOL I FIERRO
Aurora SUBIRÀ I TORRELLES
(Bpv)
Carles FANTOVA I PALACIN ( S’incorpora a partir del punt I.A.3).
(CIU)
Josep Lluís FARRERO I MOYES
Sr. Secretari- Interventor
Cristóbal BLANCAS LEÓN
ABSENTS
Relació de regidors que han justificat la seva absència:
Rubén BARDAJÍ I CAZORLA
Gerard CASTELLARNAU I PLAZA
Relació de regidors que no han justificat la seva absència:
Cap.
QUÒRUM
Per a la vàlida constitució del Ple és necessària l’assistència d’un terç dels seus
membres de dret. En conseqüència és necessària la presència de 3 membres dels 9
que componen la Corporació. Així mateix és obligatori que el President de la
Corporació i el Secretari de la mateixa o les persones que els substitueixin legalment
hi siguin presents.

En conseqüència, atesa l’assistència de 7 regidors, i el
constata l’existència de quòrum.

secretari- Interventor

es

ORDRE DEL DIA
I.- Part resolutòria
I. A) Actes i despatx d’ofici.
I.A1- . Aprovació de l’acta de la sessió anterior ordinària del dia 6-07-2010 .
I.A2- Donar compte i, si escau, ratificar i/o convalidar els Decrets adoptats per
l’Alcaldia pendents de sotmetre a la consideració del Ple.
I.A3.- Despatx ordinari, correspondència oficial i informacions de l’ Alcaldia .

I. B) ÀREA 1 ADMINISTRACIÓ. Règim Intern, Hisenda i Patrimoni, Promoció
Local
I.B1- Aprovació inicial del pressupost general per a l’exercici econòmic 2010.
I.B2- Extinció llicència taxi número 5 i número 15 per incompliment d’explotació.
I.B3- Conveni de col·laboració entre el Departament d’interior, relacions institucionals
i participació i l’Ajuntament de la Vall de Boí per tal de fixar mitjans electrònics com a
preferents en les comunicacions CECAT- ens locals
I.B.4- Acord d’adhesió a la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, patrimonial
de la qual es prenedora l’Associació catalana de municipis, comarques i coprenedors
aquelles administracions, organismes públics i socis de l’ ACM que s’hi adhereixen.

I. C) Àrea 2 DESENVOLUPAMENT. Seguretat Ciutadana, Mobilitat i via pública,
Recursos Naturals, Municipi, Obres, Serveis, Urbanisme.
I.C1- Aprovació projecte construcció d’una pista d’accés a les pastures subalpines de
Cardet ( t.m de la Vall de Boí) que suposa la declaració implícita d’utilitat pública de les
obres que es realitzaran.
I.C2- Aceptació cessió immoble conegut com la MOLA propietat de Electro Molinera de
Taüll SCP edifici situat al carrer Plaça Sant Martí número 15 de Taüll a l’Ajuntament de
la Vall de Boí.
I.C3- Aprovació provisional de la modificació puntual de les normes subsidiàries que té
per objecte l’autorització de l’ús d’allotjament rural en el sòl urbà classificat amb les
claus 1a.clau 1b, clau 1c, clau 2a, clau 2b, clau 3a, clau 3b, clau 3c i clau 3d.

I.C4- Aprovació provisional de la modificació puntual de les normes subsidiàries per a
la requalificació d’un terreny a clau 1a( era paller de Garbot) al nucli de Durro.
I.C5- Iniciar procediment d’adjudicació dels contractes d’obres consistents en zona de
lleure i piscines a Boí. Aprovació corresponent plec de clàusules administratives
particulars que han de regir els contractes i procés d’adjudicació.
I.D) Àrea 3 SERVEIS PERSONALS. Cultura, Festes, Educació, Salut, Benestar
Joventut, Participació ciutadana, Comunicació i Esports
I.D1- Aprovació formal conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de la Vall
de Boí.
I.D2- Subsanació deficiències fitxers protecció dades personals.
I.E) Assumptes d’urgència, . Informes, precs i preguntes.

ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS
I) PART RESOLUTÒRIA:
I. A) Actes i despatx d’ofici:
I.A1- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR ORDINÀRIA

Data de l’acta que se sotmet a aprovació: Ordinària 6-07-2010
Nombre de membres presents durant la votació: 7
Vots a favor: 7
Acord: Aprovació de l’acta ordinària .
Es lliura una còpia de l'esborrany d’aquesta acta ordinària a cada membre del Ple per
tal de sotmetre-la a la seva aprovació. Es demana als regidors d'introduir alguna
esmena, sempre que no suposi modificació en el contingut dels acords inclosos en
aquesta acta, si ho creuen oportú. No es fa cap esmena, per la qual cosa queda
aprovada per unanimitat.

I.A2- DONAR COMPTE I , SI ESCAU, RATIFICAR I/O CONVALIDAR ELS
DECRETS ADOPTATS PER L’ ALCALDIA PENDENTS DE SOMETRE A LA
CONSIDERACIO DEL PLE
Nombre de membres presents: 7
Acord: L’Alcalde dóna compte al Ple i posa
a disposició dels membres de la
corporació el plec de decrets dictats fins a la convocatòria d’aquesta sessió. Sol·licita
al Ple que se’n doni per assabentat .

Decret núm. 101/10 de 30 de juny d’aprovació relació de factures i ordenar el seu
pagament.
Decret núm. 102/10 d’1 de juliol autoritzant devolució de fiança al senyor Santiago
Deiros Llensa en relació a la rehabilitació d’un edifici destinat a dos habitatges al
c/Major 16 de Barruera.
Decret núm. 103/10 de 2 de juliol concedint llicència d’obres de construcció d’una
granja per a bestiar boví a ubicar en afores de Boí (parcela 675, polígon 5).
Decret núm. 104/10 de 2 de juliol aprovant modificació projecte inicial llicència d’obres i
concessió llicència de primera ocupació al senyor Josep Antoni Ariño Ardanuy.
Decret núm. 105/10 de 2 de juliol fent constar davant l’interessat Josep Antoni Ariño
Ardanuy que l’Ajuntament es dona per assabentat que desenvoluparà l’activitat
hotelera o similar descrita.
Decret núm. 106/10 de 6 de juliol fent constar davant l’interessat José Ramón Bardaji
Guillén que l’Ajuntament es dona per assabentat que desenvoluparà l’activitat
recreativa de restauració: bar- restaurant “ Casa Xoquin”.
Decret núm. 107/10 de 7 de juliol accedint a les alteracions al padró de
subministrament d’aigua.
Decret núm. 107 bis/10 de 8 de juliol d’aprovació certificació número 4 de l’obra
arranjament i nova pavimentació del carrer i plaça Major d’Erill la Vall per import de
77.925,15 euros.
Decret núm. 108/10 de 8 de juliol iniciant tràmit d’extinció llicència de taxi del senyor
Josep M ª VILADEVAY MONTANERA.
Decret núm. 109/10 de 14 de juliol autoritzant canvi de material de llicència d’autotaxi
sol·licitada pel senyor Manel Beneria Farrero.
Decret núm. 110/10 de 15 de juliol d’assumpció de responsabilitat en relació al sinistre
de la Sr. Mar Martinez Reinaldos.
Decret núm. 111/10 de 16 de juliol encarregant el despatx ordinari de l’alcaldia a la
Tinent D’Alcalde a la Senyora Esther Isús Font del 19 de juliol al 9 d’agost de 2010.

Decret núm. 112/10 de 16 de juliol concedint llicència d’obres a la senyora Ana Isabel
Barrera Osorio per l’adequació d’un local destinat a Bar- Restaurant.
Decret núm. 113/09 de 16 de juliol mantenint l’ import d’execució per contracta (PEC)
amb aplicació del nou IVA del 18% de l’obra Construcció zona de lleure i piscines a
Boí i arranjament, nova execució xarxes de serveis i pavimentació de la plaça Santa
Maria, carrer església, plaça del parc, Carrers Creu i Roser amb adaptació del
pressupost.
Decret núm. 114/10 de 19 de juliol aprovant la modificació del projecte inicial i
concedint llicència de primera ocupació a la Societat Maladeta 2000 SA per l’edifici
d’us residencial plurifamiliar al carrer el faro número 11 de Taüll.
Decret núm. 115/10 de 20 de juliol concedint la llicència d’obres al senyor Manuel
Juanati Vicent per l’obra de millora en instal·lació ramadera existent ( pavimentació
d’un pati exterior instala·lació d’un capturador a la mànega de maneig).
Decret núm. 116/10 de 26 de juliol acceptant la subvenció atorgada de 33.909,44
euros per portar a terme l’execució del projecte per a la prevenció de la contaminació
lluminosa “ Adequació de l’ il·luminació exterior a Boí, Cóll, Erill la Vall i Taüll”
Decret núm. 117/10 de 27 de juliol concedint la llicència d’obres per la construcció
d’una nau destinada a magatzem agrícola al senyor Daniel Noray Llevot ( parcela 513,
polígon 2).
Decret núm. 118/10 de 29 de juliol adjudicant al Sr. José Manuel Cazorla una primera
prórroga per l’aprofitament apícola, pel termini d’un any fins al 31 de juliol de 2011,
amb capacitat de 80 arnes en la finca de titularitat municipal Comú de Coll.
Decret núm. 119/10 de 2 d’agost de concessió de llicència d’obres a la societat Casa
Baró SCP, per la construcció d’un mur de contenció de terres en instal·lació ramadera.
Decret núm. 120/10 de 2 d’agost de concessió de llicència d’obres a la societat Estació
Termal de Caldes de Boí SA, per la instal·lació de producció d’aigua calenta sanitària
de l’Hotel Manantial.
Decret núm. 121/10 de 2 d’agost d’aprovació relació de factures i ordenar el seu
pagament.
Decret núm. 122/10 de 3 d’agost de reconeixement a favor de Cristóbal Blancas León,
Secretari- Interventor de l’Ajuntament el núm. de trienni 4 amb data 1/9/2010.
Decret núm. 123/10 de 3 d’agost per constatar el projecte Centre de
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació i prenent coneixement de la
sol·licitud esmentada per la instal·lació d’una infraestructura de telecomunicacions (
parc. 1130, pol. 7)

Decret núm. 124/10 de 4 d’agost concedint llicència de primera ocupació al senyor
José Mentuy Feixa de l’edifici carrer dels horts número 1 del Poble de Durro.
Decret núm. 125/10 de 6 d’agost autoritzant el canvi de material de llicència d’auto taxi al senyor Lluís Palacin Farre.
Decret núm. 126/10 de 16 d’agost autoritzant canvi de titularitat de l’activitat BarRestaurante –Cafe Segona a favor del senyor Tony Rocco Cappana.
Decret núm. 127/10 de 18 d’agost d’aprovació certificació número 5 de l’obra
arranjament i nova pavimentació del carrer i plaça Major d’ Erill la Vall per import de
42.359,68 euros.
Decret núm. 128/10 de 24 d’agost atorgant un ajut en concepte de menjador escolar
curs 2009-2010 per import de 3.145,68 euros.
Decret núm. 129/10 de 26 d’agost atorgant col·laboració de les festes majors als
diferents nuclis de la Vall de Boí fins un màxim de 2.000 euros.
Decret núm. 130/10 de 26 d’agost atorgant a la Comissió de festes de Durro un ajut
per import de 2.000 euros en concepte de contractació dels grups musicals de les
festes majors de 2009.
Decret núm. 131/10 de 31 d’agost d’aprovació de factures i justificants i ordenar el seu
pagament.
Decret núm. 132/10 d’1 de setembre autoritzant la devolució i cancel·lació de l’aval al
senyor Josep Pla Linares en nom i representació de Maladeta 2000 SA, per les obres
de rehabilitació d’un edifici destinat a quatre habitatges.
Decret núm. 133/10 d’1 de setembre de concessió llicència d’obertura al senyor
Feliciano Fernández Vega per l’obertura de l’activitat establiment comercial-oficina
immobiliaria- a l’edific Aigüestortes s/n del Pla de l’Ermita.
Decret núm. 134/10 d’1 de setembre d’aprovació relació de factures i ordenar el seu
pagament corresponent al patronat de la Vall de Boí.
Decret núm. 135/10 d’ 1 de setembre de concessió de llicència d’obertura al senyor
José Cazorla Hijano per l’establiment comercial -botiga venda de mel i obrador al
carrer Sant Quirc, número 13 local 1 de Durro.
Decret núm. 136/10 de 2 de setembre d’inici d’expedient de restauració de la legalitat
urbanística en relació a les obres ubicades al peu de Pistes de l’estació d’esquí Boí
Taull.
Decret núm. 137/10 de 6 de setembre d’aprovació certificació número 1 d’arranjament i
nova execució de les xarxes de serveis i pavimentació de Carrer Callisa de Taüll.

Decret núm. 138/10 de 7 de setembre d’aprovació alteracions al padró de
subministrament d’aigua.
Decret núm. 139/10 de 8 de setembre concedint llicència d’obres per la substitució de
la pissarra i aïllament de la coberta dels Apartaments la Peguera SL.
Decret núm. 140/10 de 14 de setembre d’aprovació de memòria valorada del projecte “
Actuacions en espais públics” per import de 33.897,08 euros i sol·licitud al Servei
d’Ocupació de Catalunya al Departament de Treball per import de 19.237,68 euros.
Decret núm. 141/10 de 17 de setembre d’aprovació certificació 1ª nova execució de
les xarxes de serveis i pavimentació de la plaça Salineres i el seu entorn a Taüll pe
import de 69.327,42 euros.
Decret núm. 142/10 de 20 de setembre de concessió de llicència d’obres a l’Estació
Termal Caldes de Boí SA, per a reforma del circuit termal de l’estació.
Decret núm. 143/10 de 21 de setembre atorgant a l’associació de Pares i MaresAMPA per import de 300 euros un ajut en concepte de compra de material, bates i
llibres corresponents als cursos 2010 i 2011.
Decret núm. 144/10 de 24 de setembre de concessió a Montserrat Visent Visent,
llicència d’obres per rehabilitació de la coberta al c/ església 7 de Durro ( Casa Salze).
Decret núm. 145/10 de 24 de setembre de concessió a Mª Concepció Juanati Pons,
llicència d’obres per rehabilitació de la coberta al c/ Major 16 de Durro ( Casa Farrero).
Decret núm. 146/10 de 28 de setembre de adjudicació provisional els contractes
d’obres consistents en arranjament, nova execució xarxes de la Plaça Santa Maria,
carrers Creu i Roser, i Condicionament de carrers al nucli de Durro a l’empresa
Construccions Cirera Mir sl i Construixi Futura sl -Touriño Marcos sl respectivament.
Decret núm. 147/10 de 24 de setembre accedint a les sol·licituds d’alteracions als
padrons de subministrament d’aigua.
Decret núm. 148/10 de 29 de setembre d’aprovació certificació número 2 arranjament i
nova execució de les xarxes de serveis i pavimentació del Carrer Callisa de Taüll per
import de 21.411,64 euros.
Decret núm. 149/10 de 29 de setembre acceptant la subvenció atorgada per import de
69,14 euros corresponent al 40% del total de l’ inversió de l’obra consultori local de
Durro.
Decret núm. 150/10 de 29 de setembre acceptant la subvenció atorgada per import de
69,14 euros corresponent al 40% del total de l’ inversió de l’obra consultori local d’Erill
la Vall.
Decret núm. 151/10 de 29 de setembre acceptant la subvenció atorgada per import de
69,14 euros corresponent al 40% del total de l’ inversió de l’obra consultori local de
Boí.

Decret núm. 152/10 de 29 de setembre acceptant la subvenció atorgada per import de
69,14 euros corresponent al 40% del total de l’ inversió de l’obra consultori local de
Taüll.
Decret núm. 153/10 de 29 de setembre acceptant la subvenció atorgada per import de
81,20 euros corresponent al 40% del total de l’ inversió de l’obra consultori local de
Barruera.
Decret núm. 154/10 de d’aprovació certificació número 2 de nova execució de les
xarxes de serveis i pavimentació de la Plaça Salineres i el seu entorn de Taüll per
import de 27.375,40€.
Decret núm. 155/10 de 4 d’octubre adjudicant al senyor Enric de Ramón Gimenez la
instal·lació d’un armari de telecomunicacions al Consultori local de Taüll per import de
175,82 euros.
Decret núm. 156/10 de 4 d’octubre adjudicant al senyor Enric de Ramón Gimenez la
instal·lació d’un armari de telecomunicacions al Consultori local de Boí per import de
175,82 euros.
Decret núm. 157/10 de 4 d’octubre adjudicant al senyor Enric de Ramón Gimenez la
instal·lació d’un armari de telecomunicacions al Consultori local d’ Erill la Vall per
import de 175,82 euros.
Decret núm. 158/10 de 4 d’octubre adjudicant al senyor Enric de Ramón Gimenez la
instal·lació d’un armari de telecomunicacions al Consultori local de Durro per import de
175,82 euros.
Decret núm. 159/10 de 4 d’octubre adjudicant al senyor Enric de Ramón Gimenez la
instal·lació d’un armari de telecomunicacions al Consultori local de Barruera per import
de 206,50 euros.
Decret núm. 160/10 de 4 d’octubre de concessió de llicència d’obres a José Cazorla
Hijano per l’adequació d’un local per a establiment comercial (botiga i obrador
d’apicultura).
Decret núm. 161/10 de 4 d’octubre accedint a les sol·licituds d’alteracions al padró de
subministrament d’aigua.
Decret núm. 162/10 de 4 d’octubre de concessió de llicència d’obres a Endesa
Distribució Elèctrica per instal·lació d’un tram de línia aèria de mitja tensió en les
immediacions de la Central de Caldes.
Decret núm. 163/10 de 7 d’octubre de concessió de llicència d’obres a Manel Visén
Joaniquet per una activitat d’ús turístic per a dos habitatges.
Decret núm. 164/10 de 8 d’octubre de concessió de llicència d’obres al senyor Tony
Rocco Capanna per adequació d’un local destinant-lo a ús hoteler, ubicat al carrer
Feixanes 5-7 de Taüll.

Decret núm. 165/10 de 14 d’octubre d’aprovació certificació número 3ª de l’obra
arranjament i nova execució de les xarxes de serveis i pavimentació del carrer Callisa
de Taüll per import de 6.125,26 euros.
Decret núm. 166/10 de 14 d’octubre autoritzant l’ajornament i fraccionament del deute
tributari d’acord amb el calendari aprovat al senyor Tony Rocco Capanna per l’obra
adequació d’un local per destinar-lo a ús hoteler.
Decret núm. 167/10 de 15 d’octubre de concessió de llicència d’obres a l’estació
d’esquí de Boí -Taüll per adequació d’un local destinat a magatzem.
Decret núm. 168/10 de 15 d’octubre de concessió de llicència d’obres Pilar Gomà Pujol
per l’obertura de dues finestres en edifici plurifamiliar al carrer la Font número 6 de
Taüll.
Decret núm. 169/10 de 21 d’octubre elevant a definitiva l’adjudicació provisional els
contractes d’obres consistents en arranjament, nova execució xarxes de la Plaça
Santa Maria, carrers Creu i Roser, i Condicionament de carrers al nucli de Durro a
l’empresa Construccions Cirera Mir sl i Construixi Futura sl-Touriño Marcos sl
respectivament.
Decret núm. 170/10 de 20 d’octubre d’aprovació relació de factures i justificants i
ordenar el seu pagament.
Decret núm. 171/10 de 21 d’octubre de convocatòria ordinària de Ple el proper dia 26
d’octubre a les 19:00 hores.
I.A3. DESPATX ORDINARI, CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I INFORMACIONS DE
L’ALCALDIA I /O REGIDORIES
INFORMACIÓ ALCALDIA:
A.3.1.- El senyor Joan PERELADA I RAMON , alcalde informa en relació amb la llar
d’infants i després d’una reunió amb el sr. Oriol Nel.lo de data 6 d’octubre, Secretari de
planificació territorial de Catalunya d’acceptar el canvi d’obra urbanització de Cardet
per construcció de llar d’infants per import de 97.106,15 euros.
A.3.2- El senyor Joan PERELADA I RAMON , alcalde informa que demà 27 d’octubre
té una reunió amb el Director Territorial de Carreteres ( Sr. Benet ) en relació a les
obres de reforçament del ferm i execució de cunetes transitables, Camí d’accés a les
pistes d’esquí de Boí-Taüll tram Pla de l’Ermita-Estació de Esquí amb motiu de fer
reparació urgent abans d’iniciar la temporada si les obres del projecte indicat no
s’inicien aquest mes.
A.3.3- El senyor Joan PERELADA I RAMON , alcalde informa que el dia 29 d’octubre
té una reunió amb el senyor Nozaleda per parlar de la situació actual de la estació
d’esquí i que el 4 de novembre tenim la visita al municipi del Conseller d’Educació.

A.3.4. Per l’alcalde es comenten les obres licitades i la que s’han de realitzar
properament, en concret.

Obra
Pressupost

Subvenció
Organisme

Pressupost

Aportació
Municipal

Urbanització carrers Taüll

488.103,71

PUOSC

463.699,51

24.404,20

Urbanització entorn Sant Climent

93.992,18

PTOP

75.000,00

18.992,18

Cablejat Durro

29.997,19

Patronat
/Entitat

7.000,00
7.500,00

7.000,00
7.500,00

Contenidors Boí

29.989,02

Patronat
Turisme

7.000,00
7.000,00

7.000,00
7.000,00

Carrer del Como

15.635,47

Diputació

15.000,00

635,47

Adequació il·luminació exterior

78.669,90

Medi Ambient

33.909,44

44.760,46

Urbanització carrer Major Durro

214.753,84

PUOSC
PTOP

103.750,19
80.000,00

31.003,65

Soterrament línies Boí i Erill

480.295,40

Leader

280.000,00

A.3.3- El senyor Joan PERELADA I RAMON , alcalde informa sobre el tema de la
neteja de la neu, i els contenidors a Durro.
I. B) ÀREA 1 ADMINISTRACIÓ. Règim Intern, Hisenda i Patrimoni, Promoció
Local
I.B1- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL PER A L’EXERCICI
ECONÒMIC 2010.
Nombre de membres presents durant la votació: 7.
Vots a favor: 5 del GM IVB-PM
Vots en contra:0
Abstencions: 2 dels srs. Carles Fantova i José Luis Farrerro

Acord:
Format el Pressupost General d'aquest Ajuntament corresponent a l'exercici
econòmic 2010, així com, les seves Bases d'Execució i la Plantilla de Personal
comprensiva de tots els llocs de treball, de conformitat amb el disposat en els articles
168 i 169 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat per Reial
decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i l'article 18 del Reial decret 500/1990, de 20
d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988.
Vist i conegut el contingut dels informes de l'Interventor municipal, de data 3 de
setembre de 2010.
Després de deliberació dels Srs. membres d'aquesta Comissió Informativa
d'Hisenda, de data 13 d’octubre de 2010 , proposa a l'Ajuntament Ple l'adopció del
següent ACORD:
En conseqüència, el Ple de l’Ajuntament, amb quòrum de majoria absoluta, acorda:
PRIMER. Aprovar inicialment el Pressupost General de l'Ajuntament de la Vall
de Boí, OOAA Patronat Vall de Boí i Escola d’ esqui de la Vall de Boí ( incorporats
resums), per a l'exercici econòmic 2010, juntament amb les seves Bases d'Execució, i
el resum de la qual per capítols és el següent:
AJUNTAMENT LA VALL DE BOÍ
ESTAT DE DESPESES
Pressupost 2010
Capítol

Denominació
EUROS

%

I

Despeses del Personal

418.495,24

14,567

II

Despeses en bens
corrents i serveis

636.313,69

22,149

III

Despeses financeres

4.000

0,139

IV

Transferències corrents

47.633,36

1,658

VI

Inversions reals

1.766.264,64

61,480

VII

Transferències de capital

201

0,00

VIII

Actius financers

IX

Passius financers

1,00

0,00

TOTAL DESPESES

2.872.908,93

AJUNTAMENT LA VALL DE BOÍ
ESTAT D’ INGRESSOS
Pressupost 2010
Capítol

Denominació
EUROS

%

I

Impostos directes

814.617,98

28,355

II

Impostos indirectes

15.000

0,522

III

Taxes i altres ingressos

118.701,01

4,132

IV

Transferències corrents

514.630,00

17,913

V

Ingressos patrimonials

1.000

0,035

VI

Alienació
d’ inversions reals

0

0

VII

Transferència de capital

1.408.959,94

49,043

VIII

Actius financers

0

0

IX

Passius financers

0

0

TOTAL INGRESSOS

2.872.908,93

OOA PATRONAT VALL DE BOÍ
ESTAT DE DESPESES
Pressupost 2010
Capítol

Denominació
EUROS

I

Despeses del Personal

0

II

Despeses en bens
corrents i serveis

115.209,91

III

Despeses financeres

IV

Transferències corrents

VI

Inversions reals

VII

Transferències de capital

VIII

Actius financers

IX

Passius financers
TOTAL DESPESES

115.209,91

%

OOAA PATRONAT VALL DE BOÍ
ESTAT D’ INGRESSOS
Pressupost 2010
Capítol

Denominació
EUROS

I

Impostos directes

II

Impostos indirectes

III

Taxes i altres ingressos

IV

Transferències corrents

V

Ingressos patrimonials

VI

Alienació
d’ inversions reals

VII

Transferència de capital

VIII

Actius financers

IX

Passius financers

TOTAL INGRESSOS

%

115.209,91

0

115.209,91

ESCOLA D’ ESQUI DE LA VALL DE BOÍ
ESTAT DE DESPESES
PRESSUPOST 2010
Denominació
EUROS
Despeses de personal

35.731,71

Despeses en bens
corrents i serveis

488.757,75

Despeses financeres

3.581,55

Transferències corrents

0

Inversions Reals

38.254,13

Transferències de capital

0

Passius Financers

0

TOTAL

566.325,14

ESCOLA D’ ESQUI DE LA VALL DE BOÍ
ESTAT D’ INGRESSOS
PRESSUPOST 2010
Denominació
EUROS
Altres Ingressos

549.125,83

Transferències corrents

0,00

Ingressos patrimonials

Alienació Inversions
reals

16.919,45

Transferències capital
Actius financers

279,86

Passius Financers

TOTAL

566.325,14

SEGON. Aprovar inicialment la plantilla de personal, comprensiva de tots els
llocs de treball reservats a funcionaris i personal laboral.
TERCER. Exposar al públic el Pressupost General per al 2010, les Bases
d'Execució i plantilla de personal aprovats, per termini de quinze dies, mitjançant
anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida

i tauler d'anuncis de

l'Ajuntament, a l'efecte de presentació de reclamacions pels interessats.
QUART. Considerar elevats a definitius aquests acords en el cas que no es
presenti cap reclamació.
CINQUÈ. Remetre còpia a l'Administració de l'Estat, així com, òrgan competent
de la Comunitat Autònoma.
INTERVENCIONS I OPINIONS
En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril (DOGC
del 20 de maig), pel què s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya (TRLMRLC), es fa constar que el resum de les intervencions i opinions
emeses és el següent:
El senyor Josep Lluís FARRERO I MOYES, comenta que els pressupostos no
s’aproven en temps, i que no s’han presentat ni el comptes ni la liquidació de l’exercici
2009. Respon l’Alcalde que es conscient de la problemàtica i que actualment les
feines s’estan fent.

I.B2EXTINCIÓ LLICÈNCIA DE TAXI NÚMERO 5 I NÚMERO 15 PER
INCOMPLIMENT D’EXPLOTACIO
Nombre de membres presents durant la votació: 7
Vots a favor: 7
Acord: Aprovar l’extinció de la llicències de taxi número 5 a nom de Josep Maria
Viladevay Montanera i número 15 a nom de Magi Garcia Jaumet.
Atès que el Senyor Josep Mª VILADEVAY MONTANERA, es titular de l’autorització
administrativa nº 5, llicència municipal de servei de transport urbà de viatgers amb
automòbils- turisme, i que amb data 16/04/2008 va comunicar el cessament de
l’activitat d’auto -taxi per jubilació. Atenent el caràcter personal per la prestació del
servei al seu titular , que haurà de trobar-se en actiu i ser el conductor del vehicle i que
l’Ajuntament de la Vall de Boí, té coneixement l’ incompliment de la totalitat de les
condicions de funcionament.

Atès que el Senyor Magi GARCIA JAUMET, es titular de l’autorització administrativa nº
15, llicència municipal de servei de transport urbà de viatger amb automòbils turisme, i
que amb data 1/10/2002 moment de la seva defunció, la llicència de taxi es trobava
vigent.
Atès que no hi ha dubte que els Municipis tenen atribuïda la competència per regular
el règim de prestació del servei d'autotaxi, així com l'atorgament, utilització, modificació
i extinció de les llicències municipals de transport urbà en vehicles de turisme,
anomenades llicències de taxi o llicències d'autotaxi, encara que havent d'ajustar-se a
les regles que elles mateixes estableixen (en la línia de les que prescrivia l'article 115
de la LOTT) i a les que aprovi l'Administració autonòmica.
Atès que amb data 27 de juliol es van iniciar i tramitar expedient per a l’extinció de la
llicència dels titulars números 5 i 15 per incompliment de l’explotació de la llicència a
causa de no haver prestat el servei i concedint audiència per termini de 15 dies als
efectes d’al·legar i presentar els documents i justificacions que consideri convenients,
amb registre d ‘entrada número 433 i 434 per part del sindicat del taxi i el Sr. Josep Mª
Viladevay Montanera manifesten el seu desacord amb l’expedient obert, ja que
erròniament el 16 d’abril del 2008 posava a disposició de l’ajuntament la llicència de
taxi per cessació de l’activitat per jubilació però que l’expedient no està resolt i pert tant
sol·licita la no extinció de la llicència i permeti la seva transmissió.

Atès que el 4 d’octubre de 2010 s’ha sol·licitat autoritzar a nom de Joan Farré Pallàs la
llicència número 5 assabentat de la baixa de l’activitat del servei del Sr. Josep Maria
Viladevall Montanera i el fet de la transmissió de la llicència , obliga a aquest a la
gestió del servei d'Auto axi, d'acord amb el reglament Municipal, amb la Llei 19/2003
del taxi de Catalunya i, en aplicació del Reglament Nacional de Serveis Urbans i
Interurbans de Transports en automòbils lleugers, més conegut com a Reglament del
Taxis, aprovat pel Reial Decret 763/1979, de 16 març, la Llei 16/1987, de 30 de juliol,
d'Ordenació dels Transports Terrestres i el seu Reglament , aprovat pel Reial Decret
1211/1990 de 28 de setembre.
Atès que els titulars de la llicència de taxi, ha incomplert la seva obligació, deixant de
prestar el servei d'Auto-taxi, i s’ha tramitat el corresponent expedient, per declarar
l'extinció de la llicència concedida, per incompliment, l'empara de l'article 11 de la Llei
19 / 2003, de 4 de juliol, del taxi, que es refereix a la Extinció de les llicències de taxi,
dient:
“

1. Les llicències per prestar els serveis urbans de taxi s'extingeixen per alguna de les causes segúents:
b. La resolució per incompliment del titular de les condicions essencials de la llicència o per l'obtenció, gestió o

explotació de la llicència per qualsevol manera no prevista per aquesta Llei i el seu desenvolupament reglamentari. “

Atès que el procediment per a l'extinció d'una llicència de taxi per les causes a què es
refereix l'apartat 1, ha de determinar per les normes desenvolupament d'aquesta Llei i
ha d'establir sempre l'audiència a la persona interessada i que l'extinció de la llicència
de taxi dóna lloc a la cancel.lació de l'autorització de transport interurbà, excepte en
els supòsits en què l'òrgan competent en la matèria, per causes justificades, decideixi
mantenir-la.
Davant la voluntat del titular de transmetre la llicència, per part de l’ Ajuntament es
posa en el seu coneixement que s'ha iniciat expedient per declarar extingida la
llicència per incompliment, assenyalant i que, un cop finalitzat l'expedient, hi haurà lloc
en el seu cas, l'estudi de si procedeix o no la transmissió pretesa.

Atès que cal resoldre la suspensió de la transmissió sol licitada, fins al moment en que
es resolgui l'extinció de la llicència per incompliment.

Atès l'article 10 de la Llei 19/2003, pel que fa a les transmissions, estableix:
1. Les llicències per prestar els serveis urbans de taxi poden transmetre amb l'autorització
prèvia de l' ens que les ha concedit, que només pot denegar la seva transmissió en el termini

d'un mes a partir de la data de la sol licitud, si la persona adquirent no compleix les condicions
necessàries per a l'atorgament inicial de la llicència. S'entén que la transmissió de la llicència de
taxi ha estat autoritzada en cas de manca de resposta expressa de l'ens que ha de concedir.

Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb l’ establert en
l’article 21.1) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
durant el termini l'audiència a la persona interessada , s’han presentat les al·legacions
següents:
— N.º de registre d’entrada: 433 de 04/08/10
— N.º de registre d’entrada: 434 de 4/08/10
En resum reconeixement de no donar el servei de manera personal per jubilació , per
la qual sol.licita

que s’ha de produir la transmissió inclús si es produeix la

caducitat/extinció de la llicència per incapacitat profesional per donar el servei.

Atès que en data 8 de juliol de 2010 , es va emetre informe de Secretaria referent al
procediment a seguir i a la Legislació aplicable per portar a terme l’ extinció de les
esmentades llicències.

Atès que durant la notificació a les persones interessades Sr. Josep Mª VILADEVAY
MONTANERA i Hereus de Magi GARCIA JAUMET es van presentar les al.legacions
que consten a l’expedient i examinada la documentació que l’acompanya, d’acord amb
aquesta, i de conformitat amb allò que estableix l’article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, l’article 53.1.r) del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya, i l’article 135.3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes
del Sector Públic, article 10 de la llei 19/2003 de 4 de juliol del taxi es competent l’ ens
que les ha concedides.

Atès que encara que existeixi la possibilitat de transmetre una llicència amb
autorització de l'Ajuntament, s'haurà de denegar la petició de transmissió, una vegada
s'hagi declarat l'extinció de la llicència . És evident que no es poden transmetre
llicències que han estat extingides per incompliment.

Atès que un cop extingida la llicència, l'Ajuntament pot resoldre la revocació de la
llicència que ha quedat sense titular, després de l'extinció per incompliment, si
considera que aquesta llicència no ha de donar-se de nou a cap licitador, perquè no ho
requereix

el

servei

de

transport

de

viatgers

en

el

Municipi.

RESOLC

Primer.- Declarar l'extinció de les llicències número 15 propietat del hereus de Magi
GARCIA JAUMET i número 5 propietat de Josep Maria Viladevay Montanera , per
incompliment de l'explotació de la llicència, a causa de no haver prestat el servei,
d'acord amb el Reglament Municipal i la Legislació aplicable.

Segon.- Provat l' incompliment, amb audiència dels interessats, i declarada l'extinció
de la llicència, denegar l'autorització municipal de transmissió, davant la inexistència
de la llicència per part de la titular .

INTERVENCIONS I OPINIONS
En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril (DOGC
del 20 de maig), pel què s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya (TRLMRLC), es fa constar que el resum de les intervencions i opinions
emeses és el següent:
El senyor Josep Lluís FARRERO I MOYES, comenta el perquè fins ara no s’havia fet
mai aquest expedient administratiu d’extinció de llicències. Respon l’Alcalde que fins a
data d’avui no s’havien trobat amb aquestes plantejaments de transmissions, i que la
postura municipal era no crear noves llicències i s’ha tramitat el corresponent
expedient en el moment que s’ha produït una sol·licitud de transmissió.

I.B3- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’INTERIOR
RELACIONS INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ I L’AJUNTAMENT DE LA VALL
DE BOI PER TAL DE FIXAR MITJANS ELECTRÒNICS COM A PREFERENTS EN
LES COMUNICACIONS CECAT- ENS LOCALS
Nombre de membres presents durant la votació: 7
Vots a favor: 7
Vots en contra: 0

Acord: Aprovar el conveni de col·laboració per les comunicacions CECAT-ENS
LOCALS
Atès que el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) dintre de
l’estructura del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació té entre
altres funcions las de notificar l’activació i desactivació dels plans d’emergència
especial i del Pla d’emergència territorial de Catalunya , així com facilitar informació a
les autoritats i las grups actuants i entitats que gestionen l’emergència.
Atès la voluntat dels ajuntaments de canviar el fax pel correu electrònic, com a mitjà de
comunicació del sistema de recepció d’avisos.
Atès que l’article 111 del Reial decret legislatiu 781/86, de 18 d’abril (BOE del 22 i
23), pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de
règim local (TRLRL) i l’article 273 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (DOGC del 20
de maig) –TRLMRLC- preveuen la possibilitat que els ens locals puguin concertar els
pactes que estimin adients sempre que no siguin contraris a l’ interès públic, a
l’ordenament jurídic o als principis de bona administració, i els articles 15 i 88 de la Llei
30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú (LRJPAC) també preveu aquesta possibilitat sempre
que el conveni tingui per objecte satisfer els interessos públics que les administracions
públiques tenen encomanats i l’article 4.1.c, de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre de
contractes del sector públic (LCSP) els exclou del seu àmbit d’aplicació
En conseqüència, el Ple de l’Ajuntament, amb quòrum de majoria absoluta, acorda:
PRIMER: Aprovar la signatura d’un conveni de col·laboració entre el Departament
d’Interior, Relacions institucionals i participació i l’Ajuntament de la Vall de Boí i anex al
conveni per tal de fixar mitjans electrònics com a preferents en les comunicacions
Cecat – Ens locals.
SEGON: Facultar l’alcalde per a la signatura d’aquest conveni i per realitzar els tràmits
i actuacions necessaris per a la seva efectivitat i la dels acords adoptats, quedant
facultat fins i tot per realitzar les esmenes i modificacions al seu text del conveni que
no en desvirtuïn substancialment el contingut.

I.B4-ACORD

D’ADHESIÓ

A

LA

PÒLISSA

D'ASSEGURANÇA

DE

RESPONSABILITAT CIVIL I PATRIMONIAL DE LA QUAL ÉS PRENEDORA
L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES I CO-PRENEDORES
AQUELLES ADMINISTRACIONS I/O ORGANISMES PÚBLICS, SOCIS DE L'ACM
QUE S'HI ADHEREIXIN
Nombre de membres presents durant la votació:7

Vots a favor: 7
Vots en contra: 0
ATÈS
Que el Comitè Executiu de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques en sessió
de 3 d’octubre de 2006 va decidir convocar un concurs per a la contractació d’una
pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil i patrimonial de la qual serà prenedora
l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i co-prenedores aquelles
administracions i/o organismes públiques, sòcies de l' ACM que s'hi adhereixin.
Que en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 22 de novembre de
2006, número 4.766, es va fer públic l’anunci pel qual es licitava el dit contracte.
Que en data 11 de desembre va cloure el termini de presentació d’ofertes, havent estat
presentades dues proposicions presentades per les mercantils Zurich i Mapfre.
Que en data 14 de desembre es va reunir la mesa de contractació, la qual va valorar
amb 110 punts la proposició de la mercantil Zurich i amb 50’55 la de la mercantil
Mapfre.
Que en sessió de 18 de desembre de 2006 el Comitè executiu va adjudicar la dita
pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil i patrimonial de la qual serà prenedora
l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i co-prenedores aquelles
administracions i/o organismes públiques, sòcies de l'ACM que s'hi adhereixin a la
mercantil Zurich.
Que la contractació d’assegurances privades per part de les administracions públiques
és objecte de contracte privat d’acord amb allò que disposa l’article 5.3 del Reial decret
legislatiu 2/2000, pel s’aprova el text refós de la llei de contractes de les
administracions públiques.
Que d’acord amb la contractació realitzada per l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques, s’han complert tots els requisits i terminis establerts al dit Reial decret
legislatiu 2/200, pel s’aprova el text refós de la llei de contractes de les administracions
públiques per al perfeccionament dels contractes privats.
Que la clàusula 1.3 del plec de clàusules de la pòlissa d'assegurança de
responsabilitat civil i patrimonial de la qual serà prenedora l'Associació Catalana de
Municipis i Comarques i co-prenedores aquelles administracions i/o organismes
públiques, sòcies de l'ACM que s'hi adhereixin estableix la necessitat que cada
ajuntament aprovi un acord d’adhesió a la dita pòlissa.
En conseqüència, s’acorda formalitzar el present acord d’adhesió entre les parts
d’acord amb les següents:

S’ACORDA
Primer.- Que el municipi de la VALL DE BOI s’adhereix a pòlissa d'assegurança de
responsabilitat civil i patrimonial de la qual serà prenedora l'Associació Catalana de
Municipis i Comarques i co-prenedores aquelles administracions i/o organismes
públiques, sòcies de l'ACM que s'hi adhereixin.
Segon.- Aquest acord d’adhesió produirà efectes un cop transcorreguts dos dies
comptadors des de la recepció de còpia certificada al registre general de l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques.
Tercer.- Notificar el present acord mitjançant correu administratiu a l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques (c/ València 231, 6º, 08007, Barcelona)

INTERVENCIONS I OPINIONS
En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril (DOGC
del 20 de maig), pel què s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya (TRLMRLC), es fa constar que el resum de les intervencions i opinions
emeses és el següent: No tenen res a dir-hi.

I.C) Àrea 2 DESENVOLUPAMENT. Seguretat Ciutadana, Mobilitat i via pública,
Recursos Naturals, Municipi, Obres, Serveis, Urbanisme.

I.C1- APROVACIÓ PROJECTE CONTRUCCIÓ D’UNA PISTA D’ACCES A LES
PASTURES SUBALPINES DE CARDET ( T.M DE LA VALL DE BOI) QUE SUPOSA
LA DECLARACIÓ ÍMPLICITA D’UTILITAT PÚBLIQUES DE LES OBRES QUE ES
REALITZARAN,
Nombre de membres presents durant la votació: 7
Vots a favor: 7.
Acord: Aprovar el projecte de referència.
Atès que es tracta de l’aprovació inicial del projecte de referència, i que el seu import
és superior al 10% dels recursos ordinaris del Pressupost, és competent el Ple de
l’Ajuntament, de conformitat amb l’article 21.1.ñ de la Llei 7/85, de 2 d’abril (BOE del
3), reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL).
Atès que aquest projecte ha estat encarregat a REGSA I el consell d’Administració
adjudica a l’empresa SORTEC DESPATX D’ENGINYERIA PROFESSIONAL S.L.P hi
consta la normativa que s’esmentarà:
•

Normes de planejament municipal i normativa urbanística així com les
prescripcions tècniques que hi són aplicables.

•

Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, relativa a la
normativa de contractació.

•

l’article 107 de la LCSP i el Reglament d’obres, activitats i serveis de les
entitats locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny
(ROAS).

•

Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes de
seguretat i salut en les obres de contractació.

•

Llei 20/1991, de 25 de novembre (DOGC del 4 de desembre), el Decret
legislatiu 6/1994, de 13 de juliol (DOGC del 27), i el Decret 135/1995, de 24 de
març (DOGC del 28), Decret 100/1984, de 10 d’abril i el Decret 95/1986 de
Promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.

•

RD legislativo 1/2008, de 11 de gener, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’Avaluació d’Impacte Ambiental de projectes.

•

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), i
la Llei 16/1954, d’expropiació forçosa.

•

Llei 9/93, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català i la Llei 16/85, de 25
de juny, amb l’Informe de la Comissió de Patrimoni Cultural del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el Decret 15/90, de 9 de
gener. I la Llei 16/85, de 25 de juny, de Patrimoni Històric Espanyol.

•

Resta de normativa aplicable.

Vistos els articles 274.2, en relació amb l’article 235.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya , així com l’article
36 i següents del ROAS i resta de legislació aplicable, respecte les competències dels
òrgans de les corporacions locals en matèria de contractació.
Atès que el seu import és superior al 10% dels recursos ordinaris del Pressupost ( Puja
el pressupost general la quantitat de tres-cents cinquanta-nou mil cinc-cents
vuitanta-set euros amb setenta-sis centims (359.587,76€), és competent el Ple de
l’Ajuntament, de conformitat amb l’article 21.1.ñ de la Llei 7/85, de 2 d’abril (BOE del
3), reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL), en conseqüència, el Ple de
l’Ajuntament, ACORDA:
PRIMER: Aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària que es dirà: “Projecte
construcció de la pista d’accés a les pastures subalpines de Cardet, TM de la
Vall de Boí ( Alta Ribagorça) ” i sometre’l a informació pública pel termini de 30 dies,
previ anunci al BOP, transcorregut el qual sense que es presentin reclamacions
quedarà aprovat definitivament, i es procedirà a la seva publicació al BOP i DOGC.

PROJECTES QUE S’APROVA:
TITOL

TÈCNIC REDACTOR

““Projecte construcció de
la pista d’accés a les
pastures subalpines de
Cardet, TM de la Vall de
Boí ( Alta Ribagorça)”

SORTEC DESPATX
D’ENGINYERIA
PROFESSIONAL S.L.P

IMPORT (IVA EXCLÒS)

(359.587,76€)

SEGON: Fer constar que l’aprovació d’aquest projecte substitueix l’autorització de la
llicència urbanística i qualsevol altra autorització municipal que es requereixi per
l’execució de les obres. Aquest fet no eximeix de tramitar qualsevol altra autorització
no municipal.
TERCER: Fer constar que l’aprovació del projecte comportarà la declaració d’utilitat
pública i la necessitat d’ocupació, si s’escau, de les finques afectades.
QUART: Notificar aquest acord al tècnic redactor i a qui resulti interessat.”
INTERVENCIONS I OPINIONS
En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril (DOGC
del 20 de maig), pel què s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya (TRLMRLC), es fa constar que el resum de les intervencions i opinions
emeses és el següent: No tenen res a dir-hi.
I.C2- ACEPTACIÓ CESSIÓ IMMOBLE CONEGUT COM LA MOLA PROPIETAT DE
ELECTRO MOLINERA DE TAULL SCP EDIFICI SITUAT AL CARRER PLAÇA DE
SANT MARTI NÚMERO 15 DE TAÜLL A L’AJUNTAMENT DE LA VALL DE BOI
Nombre de membres presents durant la votació: 7
Vots a favor: 7.
Acord: Aprovar la cessió de l’immoble conegut com la Mola.
Examinat l’expedient incoat per l’adquisició d’un solar gratuït que ofereix la societat
Electro Molinera de Taüll SCP amb la condició onerosa consistent en destinar-lo a
equipament públic (espai visitable) i tot això per millorar l’oferta turística de qualitat de
la Vall de Boí.
Havent quedat provat que el valor del gravamen imposat és molt inferior al valor del
solar que s’adquireix, i que aquest es considera d’interès per la Corporació municipal.
Atès l’article 29.1 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, reglament de patrimoni dels
ens locals, els ajuntaments poden adquirir béns per qualsevol mitjà legítim conforme a
l’ordenament jurídic.

Atès que el procediment s’ha tramitat de conformitat amb el que disposa l’article 31 del
reglament de patrimoni abans esmentat, i l’article 206.2 del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Atès el que disposa l’article 31.3 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, reglament de
patrimoni dels ens locals la competència per a l’adquisició dels béns i drets municipals
correspon a l’Alcalde si l’adquisició és incondicional i al Ple si hi ha condicions, els
membres de la Corporació per unanimitat,

ACORDEN
PRIMER.- Acceptar la cessió gratuïta efectuada a l’ajuntament per part de la societat
Electro Molinera de Taüll SCP de l’edifici situat al carrer Pça San Martí, Ag de Taüll
número 15 d’aquest municipi.
Edifici Molí no inscrit al registre de la propietat i de referencia cadastral
349981CH2039N0001UG.
En aquest acte, el cedent fa lliurament a l’Ajuntament de la possessió del bé, i des
d’aquest moment, seran al seu càrrec totes les despeses de manteniment del bé.
També correspondran a l’Ajuntament totes les responsabilitats derivades de la
possessió del bé mentre l’ostenti.
SEGON.- Disposar el compliment de la condició onerosa imposada pel cedent
consistent en destinar-lo a equipament públic ( espai visitable), el pressupost de la
qual ascendeix a 205.204,38 Euros, sol·licitades i concedides les ajudes per la seva
rehabilitació en un horitzó temporal de màxim de 5 anys a partir de la cessió i
acceptació efectiva.
TERCER.- La Societat es compromet a facilitar a l’Ajuntament aquella informació que
li sigui requerida amb la finalitat d’inscriure al Registre de la propietat la cessió gratuïta
de l’edifici.
QUART.- Facultar al Sr. Alcalde, per a que, en nom i representació de l’Ajuntament,
subscrigui els documents públics i privats que resultin necessaris per fer efectiu el
present acord.
CINQUÈ: Atorgar la corresponent acta d’ocupació dels terrenys esmentats, que serà
signada per l’Alcalde de l’Ajuntament, assistit pel secretari de la Corporació que en
donarà fé i inscriure el bé cedit a l’inventari de béns municipal d’acord amb l’article 102
del reglament de patrimoni dels ens locals, amb la qualificació jurídica esmentada i al
Registre de la propietat, sent competència de l ‘alcalde l’atorgament de tots els
documents públics i privats necesaris, efectuant, si s’escau les esmenes necessàries,
fins obtenir-ne la inscripció.

I.C3- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL TEXT
REFÓS DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES URBANÍSTIQUES DE LA VALL DE BOI.
AUTORITZACIÓ DE L’ÚS D’ALLOTJAMENT RURAL EN LES MATEIXES ZONES
EN LES QUE S’ADMET L’ÚS HOTELER. EXPEDIENT 1/10 PG. APROVACIÓ
PROVISIONAL.
Nombre de membres presents durant la votació: 7.
Vots a favor: 7
Vots en contra:0
Acord: Aprovació provisional modificació puntual de les normes subsidiàries
autorització de l’ús d’allotjament rural.
El Ple de l’Ajuntament, en sessió número 4/2010 ordinària celebrada el 6 de juliol de
2010 va adoptar l’acord d’ aprovar inicialment la proposta de modificació puntual de les
normes subsidiàries de la Vall de Boí , consistent en la modificació dels articles 68.4,
69.4, 70.4, 71.4, 72.4, 73.4, 74.4, 75.4 i 76.4 , per a tots ells, allà on hi diu: “Usos
admesos: Hoteler, bar, restaurant, comercial, sanitari, assistencial, educatiu, sociocultural, religiós i recreatiu”, hi ha de dir: “: “Usos admesos: Hoteler, allotjament rural
,bar, restaurant, comercial, sanitari, assistencial, educatiu, socio-cultural, religiós i
recreatiu”, així como obrir un termini d’informació pública i participació ciutadana d’un
mes i publicar l’acord al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, al Diari oficial de la
Generalitat, al diari Segre i al tauler d’edictes de l’Ajuntament.
Atès que els acords inicials anteriors han estat exposat al públic durant el període
establert pels mitjans següents:
Exposició pública de l’acord d’aprovació inicial:
Publicació

Data inici

Data finalització

Tauler d’anuncis
B.O.P. núm. 102
DOGC núm. 5680
Diari Segre
Web ajuntament

20-07-2010
24-07-2010
28-07-2010
22-07-2010
21-07-2010

21-08-2010
25-08-2010
29-08-2010
23-08-2010
22-07-2010

Final informació
pública

29-08-2010

No s’han presentat al·legacions a l’expedient.
Atès que s’ha garantit l’obligació de donar publicitat per mitjans telemàtics en període
d’informació pública al contingut íntegre de l’instrument de planejament objecte de
l’expedient referenciat.
D’acord amb l’establert a l’article 52.2c) Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, és
competència del Ple l’adopció d’aquest acord, atribució que segons l’establert a l’article
52.4 de la mateixa disposició, té el caràcter d’indelegable i s’ha d’adoptar per majoría
absoluta ), en conseqüència, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat ACORDA:

Primer.- Constatar que, aprovada inicialmente pel Ple 4/2010 de 6 de juliol de 2010, la
modificació esmentada i sotmesa la mateixa a informació pública en les termes
especificats a la part expositiva, no s’han presentat al·legacions ni suggeriments a
l’expedient esmentat.
Segon.- Aprovar provisionalmente la proposta de modificació puntual de les normes
subsidiàries de la Vall de Boí , consistent en la modificació dels articles 68.4, 69.4,
70.4, 71.4, 72.4, 73.4, 74.4, 75.4 i 76.4 , per a tots ells, allà on hi diu: “Usos
admesos: Hoteler, bar, restaurant, comercial, sanitari, assistencial, educatiu, sociocultural, religiós i recreatiu”, hi ha de dir: “: “Usos admesos: Hoteler, allotjament rural
,bar, restaurant, comercial, sanitari, assistencial, educatiu, socio-cultural, religiós i
recreatiu” formulada pel propi ajuntament.
Tercer.- Donar trasllat del present acord, així com a còpia de l’expedient a la
Comissió Territorial d’urbanisme de Lleida, tot sol·licitant l’ aprovació definitiva.
INTERVENCIONS I OPINIONS
Cap.

I.C4- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL TEXT
REFÓS DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES URBANÍSTIQUES DE REQUALIFICACIÓ
D’UN TERRENY A CLAU 1A- ERA DEL PALLER DE GARBOT. EXPEDIENT 1/09.
APROVACIÓ INICIAL
Nombre de membres presents durant la votació: 7.
Vots a favor: 7
Vots en contra: 0
Acord: Aprovació provisional modificació puntual de les normes subsidiàries de
requalificació d’un terreny a clau 1A- era del paller de Garbot.
El Ple de l’Ajuntament, en sessió número 4/2010 ordinària celebrada el 6 de juliol de
2010 va adoptar l’acord d’ aprovar inicialment la proposta de modificació puntual de
les Normes subsidiàries de Planejament ( modificació de qualificació d’un solar urbà
de vial a clau 1A sense sostre de data 15 d’octubre de 2009, número d’entrada
372/2009). La proposta afecta la parcel·la amb registre cadastral número
1176107CH2017N0001EL, situada al c/ San Antoni, nº 12 de Durro així como obrir un
termini d’informació pública i participació ciutadana d’un mes i publicar l’acord al
Butlletí Oficial de la Província de Lleida, al Diari oficial de la Generalitat, al diari Segre i
al tauler d’edictes de l’Ajuntament.
Atès que els acords inicials anteriors han estat exposat al públic durant el període
establert pels mitjans següents:

Exposició pública de l’acord d’aprovació inicial:
Publicació

Data inici

Data finalització

Tauler d’anuncis
B.O.P. núm. 102
DOGC núm. 5680
Diari Segre
Web ajuntament

20-07-2010
24-07-2010
28-07-2010
22-07-2010
21-07-2010

21-08-2010
25-08-2010
29-08-2010
23-08-2010
22-07-2010

Final informació
pública

29-08-2010

No s’han presentat al·legacions a l’expedient.
Atès que s’ha garantit l’obligació de donar publicitat per mitjans telemàtics en període
d’informació pública al contingut íntegre de l’instrument de planejament objecte de
l’expedient referenciat.
D’acord amb l’establert a l’article 52.2c) Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, és
competència del Ple l’adopció d’aquest acord, atribució que segons l’establert a l’article
52.4 de la mateixa disposició, té el caràcter d’indelegable i s’ha d’adoptar per majoría
absoluta ), en conseqüència, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat ACORDA:
Primer.- Constatar que, aprovada inicialmente pel Ple 4/2010 de 6 de juliol de 2010, la
modificació esmentada i sotmesa la mateixa a informació pública en les termes
especificats a la part expositiva, no s’han presentat al·legacions ni suggeriments a
l’expedient esmentat.
Segon.- Aprovar provisionalmente la proposta de modificació puntual de les Normes
subsidiàries de Planejament ( modificació de qualificació d’un solar urbà de vial a clau
1A sense sostre de data 15 d’octubre de 2009, número d’entrada 372/2009). La
proposta afecta la parcel·la amb registre cadastral número 1176107CH2017N0001EL,
situada al c/ San Antoni, nº 12 de Durro formulada per Montse Plaza Farré
Tercer.- Donar trasllat del present acord, així com a còpia de l’expedient a la
Comissió Territorial d’urbanisme de Lleida, tot sol·licitant l’ aprovació definitiva.

INTERVENCIONS I OPINIONS
Cap.
I.C5- INICIAR PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ DELS CONTRACTES D’OBRES
CONSISTENTS EN ZONA DE LLEURE I PISCINES A BOI. APROVACIÓ
CORRESPONENT PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
QUE HAN DE REGIR ELS CONTRACTES I PROCES D’ADJUDICACIÓ.
Nombre de membres presents durant la votació: 7
Vots a favor: 6
Abstenció: 1

Acord: Aprovar el procediment d’adjudicació i plec de clàusules administratives.
Atès que pel tècnic municipal es detectà la necessitat de realitzar la
contractació de les obres consistents en zona de lleure i piscines a Boí,

pels motius

següents : amb aquesta intervenció es pretén millorar la qualitat de vida i el benestar
de la població rural, a partir d’una estratègia global promoguda des de l’Ajuntament, i
col·laborar a fer possible l’aparició de nova activitat o d’iniciatives econòmiques que
permetin augmentar el desenvolupament local sobre la base del creixement endògen.
La revitalització i per tant, el conjunt de mesures tenen el seu fonament en la
potenciació i la revalorització del patrimoni cultural i natural i de les infraestructures de
caire turístic o econòmic.
Les obres a realitzar comportarà realitzar les actuacions de moviments de terres,
construcció de murs estructurals de formigó per a formació de piscina, i zona de
vestuaris, acabats de paleteria, instal·lacions, construcció de caseta general de
serveis, tancat de la parcel·la, jardineria i mobiliari per al bon funcionament de l’
instal·lació.
Aquest projecte es pretén desenvolupar en aquesta zona ja que queda al centre de
la vall, podent-la utilitzar persones residents al nucli o a les poblacions colindants.
Aprovats el projectes d’obres corresponent, efectuat el replantejament i existint
la disponibilitat dels terrenys, aquest s’incorpora a l’expedient de contractació.
Atès que donada la característica de les obres pel serveis tècnics es considera
com a procediment més adequat el procediment obert, oferta econòmicament més
avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació.
Atès que amb data 13 de setembre es va emetre un informe d’Intervenció sobre
el percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del
pressupost .
Atès que amb data 13 de setembre es va emetre informe per Secretaria sobre
la legislació aplicable i el procediment a seguir, i atès que de conformitat amb aquest,
l’òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte és el Ple de la Corporació
perquè l ’import del contracte ascendeix a 276.869,3 euros i 49.836,47 euros d’IVA, i
per tant, supera el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost d’aquest ajuntament .
Atès que amb data 20 d’octubre, es redactà i incorporà a l’expedient el plec de
clàusules administratives particulars que han de regir l’adjudicació del contracte.

Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb l’establert
en l’article 94 i en la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre,
de contractes del sector públic,
El ple de la corporació ACORDA:
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert,
oferta econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d’adjudicació per a l’obra
consistent en Construcció de una zona de lleure i piscines a Boí , convocant la seva
licitació.
SEGON. Autoritzar, en la quantia de a 276.869,3 euros i 49.836,47 euros d’IVA,
la despesa que per a aquest ajuntament representa les contractacions referenciades,
amb càrrec a les partides corresponents de l’estat de despeses del pressupost
municipal d’aquest ajuntament per a l’exercici 2011.
TERCER. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que regirà el
contracte d’obres consistent en Construcció de una zona de lleure i piscines a Boí per
procediment obert, oferta més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació.
QUART. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de lleida i en el perfil de
contractant anunci de licitació, perquè durant el termini d’ un mes puguin presentar les
proposicions que estimin pertinents.
INTERVENCIONS I OPINIONS
En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril (DOGC
del 20 de maig), pel què s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya (TRLMRLC), es fa constar que el resum de les intervencions i opinions
emeses és el següent:
El senyor Carles FANTOVA, comenta si es una obra necessària les piscines a Boí, si
ja tenim a Barruera, duplicant els equipaments, i que té els seus dubtes si s’han fet els
estudis de manteniment i explotació del servei que comportarà les noves instal·lacions.
Respon l’Alcalde que es una obra que vol la gent i associacions de Boí, i s’han fet els
estudis corresponents.

I.D) Àrea 3 SERVEIS PERSONALS. Cultura, Festes, Educació, Salut,
Benestar Joventut, Participació ciutadana, Comunicació i Esports
I.D.1 APROVACIÓ FORMAL CONVENI COL. LECTIU DEL PERSONAL LABORAL
DE L’AJUNTAMENT DE LA VALL DE BOÍ
Nombre de membres presents durant la votació: 7.
Vots a favor: 7
Vots en contra:0
Abstencions: 0
Acord: Aprovació Conveni col·lectiu de treball del personal de l’Ajuntament de la
Vall de Boí des de la seva signatura fins al 31.12.2011.

Atès que els pactes i acords sobre les condicions de treball dels funcionaris
públics i els convenis col·lectius del personal laboral, fruit de la negociació
col·lectiva, no són Reglaments o Ordenances, donada la seva específica
matèria i diferent procediment per a la seva elaboració i aprovació, no hi ha cap
dubte que constitueixen veritables normes que vinculen als signants i al
personal inclòs en el seu àmbit d'aplicació, si bé la seva eficàcia queda
demorada a la seva publicació als diaris o butlletins oficials.
Pel que afecta als convenis col·lectius del personal de l'Ajuntament i de
conformitat amb allò que s’estableix a l'article 90.2 i 3 de l'Estatut dels
Treballadors, Text refós aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de
març, els convenis han de ser presentats davant de l'autoritat laboral
(delegacions de treball de l'Estat o de la Comunitat Autònoma) a efectes del
seu registre, acompanyant original i quatre còpies, actes de les sessions i fulls
estadístics conforme al model oficial, en el termini de quinze dies a partir de la
seva firma, corresponent a l'autoritat laboral, en el termini de deu dies, ordenar
la seva publicació al Butlletí Oficial corresponent, llevat que decideixi la seva
impugnació per entendre que el conveni conculca la legalitat vigent, regulant-se
en les esmentades disposicions altres incidències que poden presentar-se.
Signat el conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de la Vall de
Boí des de la seva signatura fins al 31.12.2011, per part de l’assemblea de
treballadors celebrada el dia 26 d’octubre de 2010, procedeix sotmetre el
mateix a la consideració de l’Ajuntament Ple per tal d’atorgar-li, en el seu cas,
la corresponent aprovació a fi i efecte que pugui entrar en vigor una vegada
complerts els requisits procedimentals oportuns.
En conseqüència, es proposa l’adopció del següent acord per unanimitat dels
membres de la Corporació:

PRIMER: Aprovar formalment el contingut del conveni col·lectiu del personal
laboral de l’Ajuntament de la Vall de Boí des de la seva signatura fins al
31.12.2011 i signar el mateix , entre els delegats sindicals de l’ esmentat
personal laboral i l’Alcalde de la Corporació.
SEGON: Donar trasllat del conveni al Departament de Treball de la Generalitat
de Catalunya, per tal que complerts tanmateix els tràmits reglamentaris es
procedeixi a la seva publicació al BOP de la província per a la seva entrada en
vigor.”
I.D2.- SUBSANACIÓ DEFICIÈNCIES FITXERS PROTECCIÓ DADES PERSONALS
SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ AL REGISTRE GENERAL DE PROTECCIO DE
DADES DE FITXERS I ALTRES ACORDS EN RELACIÓ AL COMPLIMENT DE LA
CITADA DISPOSICIÓ I EL SEU REGLAMENT
Nombre de membres presents durant la votació: 7
Vots a favor: 7
Acord: Aprovar les consideracions de la Agència Catalana de Protecció de dades i
sol·licitar la inscripció al Registre General de protecció de dades.
Atès la notificació de l’Agència Catalana de Protecció de dades amb registre d’entrada
número 449 de 13 d’agost de 2010 i les consideracions a l’acord municipal de data 27
d’abril de 2010, publicat al Butlletí Oficial de Lleida número 67 de 15 de maig de 2010 .
Atés les consideracions i amb la finalitat d’introduir les esmenes propossades a
l’esmentada notificació de l’APDCAT, i subsanar els defectes de l’acord de creació
dels fitxers i per tal de qeu es pugui fer efectiva la inscripció dels fitxers de titularitat de
l’Ajuntament de la Vall de Boí.
És per aquest motiu que l’Alcalde proposa al Ple municipal d’adopció del següent
acord i aprovació dels següents punts:
Primer:- Aprovar els fitxers següents amb els consideracions i mancances detectades
subsanades:

Nom del fitxer:
Finalitat:
Persones o col·lectius interessats:

Procedència de les dades:

Procediment recollida:

CENS D'ANIMALS
registre i control dels animals domèstics del municipi
propietaris dels animals domèstics; persones residents al municipi

del propi interessat o del seu representant legal

formulari / instància

Estructura bàsica:

Cessions de dades:

dades identificatives dels titulars dels animals: DNI, NIF, NIE, núm.
passaport, nom, cognom i telèfon
a altres administracions públiques, quan així ho prevegui una norma legal

Transf. Internacionals:

no s'efectuen

Sistema de tractament:

parcialment automatitzat/mixt

Àrea responsable:
Òrgan reclamació ARCO:
Seguretat nivell:
Nom del fitxer:
Finalitat:

Persones o col·lectius interessats:

Procedència de les dades:

Procediment recollida:

Estructura bàsica:

Cessions de dades:

administració general
Secretaria de l'Ajuntament de la Vall de Boí
bàsic
COMPTABILITAT I PATRIMONI
gestió comptable i pressupostària. Gestió i inventari del patrimoni de
l'Ajuntament.
empresesaris, administracions i entitats amb les l'Ajuntament ha contractat
serveis, obres o subministraments

del propi interessat o del seu representant legal

formulari / mitjançant documents comptables i de comerç

dades identificatives del contractant: DNI, NIF, NIE, núm. passaport, nom,
cognom i telèfon
a altres administracions públiques, quan així ho prevegui una norma legal. A
l'empresa de manteniment informàtic i a l'assessoria jurídica.

Transf. Internacionals:

no s'efectuen

Sistema de tractament:

parcialment automatitzat/mixt

Àrea responsable:
Òrgan reclamació ARCO:
Seguretat nivell:
Nom del fitxer:
Finalitat:

Persones o col·lectius interessats:

Procedència de les dades:

Procediment recollida:
Estructura bàsica:

administració general
Secretaria de l'Ajuntament de la Vall de Boí
bàsic
GESTIÓ CONSISTORIAL I MUNICIPAL
Gestió administrativa. Comunicació de l'agenda institucional i protocolaria de
l'Ajuntament.

ciutadans, administracions i entitats amb les que l'Ajuntament ha establert
relacions institucionals
del propi interessat o del seu representant legal

formulari / instància
1. Dades identificatives: DNI, NIF, NIE, núm. passaport, nom, cognom i
telèfon

2. Dades acadèmiques i professionals
Cessions de dades:

no es transmeten a tercers

Transf. Internacionals:

no s'efectuen

Sistema de tractament:

parcialment automatitzat/mixt

Àrea responsable:
Òrgan reclamació ARCO:
Seguretat nivell:
Nom del fitxer:
Finalitat:

Persones o col·lectius interessats:

Procedència de les dades:

Procediment recollida:
Estructura bàsica:

administració general
Secretaria de l'Ajuntament de la Vall de Boí
bàsic
GESTIÓ DE PERSONAL
Gestió, manteniment i control de les nòmines, de la selecció, d'oposicions,
de concursos i de formació del personal de l'Ajuntament

personal al servei de l'Ajuntament

del propi interessat o del seu representant legal

formulari / instància
1. Dades identificatives: DNI, NIF, NIE, núm. passaport, nom, cognom i
telèfon
2. Dades acadèmiques i professionals
3. Dades de característiques personals (naixement, edat, nacionalitat, dades
familiars)

Cessions de dades:

a altres administracions públiques, quan així ho prevegui una norma legal i a
l'assessoría laboral externa

Transf. Internacionals:

no s'efectuen

Sistema de tractament:

parcialment automatitzat/mixt

Àrea responsable:
Òrgan reclamació ARCO:
Seguretat nivell:

Nom del fitxer:
Finalitat:

Persones o col·lectius interessats:

Procedència de les dades:

Procediment recollida:
Estructura bàsica:

administració general
Secretaria de l'Ajuntament de la Vall de Boí
bàsic

GESTIÓ FISCAL I TRIBUTÀRIA - IBI
Informació referent a les dades cadastrals dels immobles i finques del
municipi. Atenció del Punt d'Informació Cadastal

propietaris d'immobles i finques; contribuents de l'IBI; altres administracions
públiques
cedides per altres administracions públiques - Gerencia Territorial del
Catastro de España
formulari / instància
dades identificatives: DNI, NIF, NIE, núm. passaport, nom, cognom i telèfon

Cessions de dades:

a altres administracions públiques, quan així ho prevegui una norma legal

Transf. Internacionals:

no s'efectuen

Sistema de tractament:

parcialment automatitzat/mixt

Àrea responsable:
Seguretat nivell:
Nom del fitxer:
Finalitat:

Persones o col·lectius interessats:

Procedència de les dades:

Procediment recollida:
Estructura bàsica:

Cessions de dades:

administració general
mitjà
GESTIÓ FISCAL I TRIBUTÀRIA - PADRÓ AIGUA
Gestió, manteniment i control de la informació necessària per a l'elaboració i
liquidació del Padró de l'Aigua

propietaris d'immobles i finques; subjectes passius de la taxa pel servei
d'aigua i clavegueram; altres administracions públiques

del propi interessat o del seu representant legal

formulari / instància
dades identificatives: DNI, NIF, NIE, núm. passaport, nom, cognom i telèfon

a altres administracions públiques, quan així ho prevegui una norma legal

Transf. Internacionals:

no s'efectuen

Sistema de tractament:

parcialment automatitzat/mixt

Àrea responsable:
Òrgan reclamació ARCO:
Seguretat nivell:
Nom del fitxer:
Finalitat:

Persones o col·lectius interessats:

Procedència de les dades:

Procediment recollida:
Estructura bàsica:

Cessions de dades:

administració general
Secretaria de l'Ajuntament de la Vall de Boí
mitjà
GESTIÓ FISCAL I TRIBUTÀRIA - resta de tributs
Gestió, manteniment i control de la informació necessària per a l'elaboració i
liquidació d'impostos, taxes i altres pagaments a l'Ajuntament

propietaris d'immobles i finques; subjectes passius de les ordenances fiscals;
altres administracions públiques

del propi interessat o del seu representant legal

formulari / instància
dades identificatives: DNI, NIF, NIE, núm. passaport, nom, cognom i telèfon

a altres administracions públiques, quan així ho prevegui una norma legal

Transf. Internacionals:

no s'efectuen

Sistema de tractament:

parcialment automatitzat/mixt

Àrea responsable:

administració general

Òrgan reclamació ARCO:
Seguretat nivell:
Nom del fitxer:
Finalitat:

Persones o col·lectius interessats:

Procedència de les dades:

Procediment recollida:
Estructura bàsica:

Secretaria de l'Ajuntament de la Vall de Boí
mitjà
PADRÓ D'HABITANTS
Gestió i control dels moviments de població al municipi. Estadística.
Procediments administratius. Servei de certificació i atenció al ciutadà

persones residents al municipi i altres administracions públiques per al
control estadístic
del propi interessat o del seu representant legal

formulari / instància
1. Dades identificatives: DNI, NIF, NIE, núm. passaport, nom, cognom i
telèfon
2. Dades acadèmiques i professionals
3. Dades de característiques personals (naixement, edat, nacionalitat, dades
familiars)

Cessions de dades:

A altres administracions públiques (art. 16.3 LBRL)

Transf. Internacionals:

no s'efectuen

Sistema de tractament:

parcialment automatitzat/mixt

Àrea responsable:
Òrgan reclamació ARCO:
Seguretat nivell:
Nom del fitxer:
Finalitat:

Persones o col·lectius interessats:

Procedència de les dades:

Procediment recollida:
Estructura bàsica:

Cessions de dades:

administració general
Secretaria de l'Ajuntament de la Vall de Boí
mitjà
PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME - copatrons
Promoció turística i desenvolupament sector turístic al municipi

membres del Patronat de Turisme i empreses relacionades amb el sector
turístic
del propi interessat o del seu representant legal

formulari / instància
dades identificatives: DNI, NIF, NIE, núm. passaport, nom, cognom i telèfon

a altres administracions públiques, quan així ho prevegui una norma legal

Transf. Internacionals:

no s'efectuen

Sistema de tractament:

parcialment automatitzat/mixt

Àrea responsable:
Òrgan reclamació ARCO:

Seguretat nivell:
Nom del fitxer:

Patronat de Turisme
Secretaria de l'Ajuntament de la Vall de Boí i Patronat de Turisme de la Vall
de Boí
bàsic
REGISTRE D'ENTRADES I SORTIDES

Finalitat:

Persones o col·lectius interessats:

Procedència de les dades:

Procediment recollida:
Estructura bàsica:

Cessions de dades:

Registre d'entrades i sortides de documents de l'Ajuntament

ciutadans, administracions i entitats que es comuniquen amb l'Ajuntament

del propi interessat o del seu representant legal

formulari instància, correu ordinari i mitjans telemàtics
dades identificatives: DNI, NIF, NIE, núm. passaport, nom, cognom i telèfon

no es transmeten a tercers

Transf. Internacionals:

no s'efectuen

Sistema de tractament:

parcialment automatitzat/mixt

Àrea responsable:

administració general i Patronat de Turisme

Òrgan reclamació ARCO:

Secretaria de l'Ajuntament de la Vall de Boí

Seguretat nivell:
Nom del fitxer:
Finalitat:
Persones o col·lectius interessats:

Procedència de les dades:

Procediment recollida:
Estructura bàsica:

bàsic
REGISTRE D'UNIONS ESTABLES DE PARELLA
Gestió del registre de parelles de fet
habitants del municipi que estableixin parelles de fet

del propi interessat o del seu representant legal

formulari / instància
1. Dades identificatives: DNI, NIF, NIE, núm. passaport, nom, cognom i
telèfon
2. Dades de característiques personals (naixement, edat, nacionalitat, dades
familiars)
3. Dades de característiques socials (habitatge)

Cessions de dades:

no es transmeten a tercers

Transf. Internacionals:

no s'efectuen

Sistema de tractament:

parcialment automatitzat/mixt

Àrea responsable:
Òrgan reclamació ARCO:
Seguretat nivell:
Nom del fitxer:
Finalitat:

Persones o col·lectius interessats:

administració general
Secretaria de l'Ajuntament de la Vall de Boí
mitjà
SERVEIS MUNICIPALS
Gestió dels usuaris de serveis municipals: activitats culturals, esportives, de
gestió de recursos naturals, etc.

alumnes, participants i usuaris dels serveis municipals

Procedència de les dades:

Procediment recollida:
Estructura bàsica:

Cessions de dades:

del propi interessat o del seu representant legal

formulari / instància, mitjans telemàtics
dades identificatives: DNI, NIF, NIE, núm. passaport, nom, cognom i telèfon

a altres administracions públiques, quan així ho prevegui una norma legal

Transf. Internacionals:

no s'efectuen

Sistema de tractament:

parcialment automatitzat/mixt

Àrea responsable:
Òrgan reclamació ARCO:

Seguretat nivell:
Nom del fitxer:
Persones o col·lectius interessats:

Procedència de les dades:

Procediment recollida:
Estructura bàsica:

Cessions de dades:

administració general i Patronat de Turisme
Secretaria de l'Ajuntament de la Vall de Boí i Patronat de Turisme de la Vall
de Boí
bàsic
SERVEIS TÈCNICS
ciutadans administracions i entitats que han sol·licitat l'obtenció d'alguna
llicència municipal
del propi interessat o del seu representant legal

formulari / instància, mitjans telemàtics
dades identificatives: DNI, NIF, NIE, núm. passaport, nom, cognom i telèfon

a altres administracions públiques, quan així ho prevegui una norma legal;
OAGRTL (llicències de primera ocupació)

Transf. Internacionals:

no s'efectuen

Sistema de tractament:

parcialment automatitzat/mixt

Àrea responsable:
Òrgan reclamació ARCO:
Seguretat nivell:
Nom del fitxer:

Finalitat:

Persones o col·lectius interessats:

Procedència de les dades:

Procediment recollida:
Estructura bàsica:

administració general
Secretaria de l'Ajuntament de la Vall de Boí
bàsic
REGISTRE MUNICIPAL D'INTERESSOS DELS MEMBRES DE LA
CORPORACIÓ
Control dels béns patrimonials i possibles causes d'incompatibilitat referides
als regidors electes
regidors electes de l'Ajuntament

del propi interessat o del seu representant legal

formulari / instància
1. Dades identificatives: DNI, NIF, NIE, núm. passaport, nom, cognom i
telèfon
2. Dades acadèmiques i professionals

3. Dades de característiques personals (naixement, edat, nacionalitat, dades
familiars)
4. Dades d'activitat empresarial (activitats, negocis)
5. Dades patrimonials (propietats, inversions, etc)
Cessions de dades:

a altres administracions públiques, quan així ho prevegui una norma legal

Transf. Internacionals:

no s'efectuen

Sistema de tractament:

parcialment automatitzat/mixt

Àrea responsable:
Òrgan reclamació ARCO:
Seguretat nivell:

Nom del fitxer:
Finalitat:

Persones o col·lectius interessats:

Procedència de les dades:

Procediment recollida:
Estructura bàsica:

administració general
Secretaria de l'Ajuntament de la Vall de Boí
bàsic

REGISTRE CIVIL
Registre de naixements, tuteles, representacions legals, matrimonis, i
defuncions.
persones que celebrin actes o protagonitzin esdeveniments que afectin
l'estat civil en el municipi
del propi interessat o del seu representant legal

formulari / instància, mitjans telemàtics
1. Dades identificatives: DNI, NIF, NIE, núm. passaport, nom, cognom i
telèfon
2. Dades acadèmiques i professionals
3. Dades de característiques personals (naixement, edat, nacionalitat, dades
familiars)

Cessions de dades:

A altres administracions públiques, quan així ho prevegui una norma legal

Transf. Internacionals:

no s'efectuen

Sistema de tractament:

parcialment automatitzat/mixt

Àrea responsable:
Òrgan reclamació ARCO:
Seguretat nivell:

administració general
Secretaria de l'Ajuntament de la Vall de Boí
bàsic

Segon.- Sol·licitar la inscripció dels fitxers i publicar la disposició de caràcter general
en el Butlletí Oficial de Lleis, subsanats els defectes indicats.
Tercer.- Notificar el present acord mitjançant correu administratiu a l’ Agencia
Catalana de Protecció de dades (c/ Llacuna 166,7ª 08018, Barcelona)

I.E) Assumptes d’urgència, . Informes, precs i preguntes.

PREGUNTES:
El senyor Josep Lluís FARRERO, portaveu del GM CIU vol felicitar a la Corporació i
per extensiu a tot el personal pel premi Lleidatur 2010 que reconèixen els mèrits en la
promoció turística de les Terres de Lleida, atorgat al patronat de Turisme de la Vall de
Boí, però mostra la seva preocupació perquè han baixat considerablement les visites
al romànic, Parc Nacional i si ha previsió de fer alguna cosa.
Respon l’alcalde, senyor Joan PERELADA I RAMON, que l’Ajuntament continua amb
el programa i la seva tasca de difusió i dinamització del Patrimoni de la Humanitat de
la Vall de Boí, coincidint amb la celebració del 10è aniversari de la seva declaració
com a Patrimoni de la Humanitat, i que s’ha sol·licitat subvencions al Ministerio de
Cultura i a la Conselleria de Cultura per reactivar i continuar amb la difusió de la Vall
de Boí.
Per part de la Corporació el 10è aniversari ha de suposar el rellançament de la Vall
amb una exposició itinerant però conscients de la falta de recursos.
Comenta el regidor Manel MARSOL, les reunions amb agencies de publicitat de
Barcelona per part del Consorci per fer accions de promoció turística però el cost era
elevadíssim ( 300.000 € i 400.000 euros), que s’havien sol·licitat subvencions a
Madrid, Parc Nacional, pladetur i no s’han donat i que les limitacions del Consorci son
els que son i el seu àmbit d’actuació limitat.
Es comenta per l’Alcalde que està obert a qualsevol iniciativa per portar-la endavant.
El senyor Josep Lluís FARRERO, portaveu del GM CIU pregunta si s’ha suprimit la
oficina de correus de Barruera .Respon l’alcalde, senyor Joan PERELADA I RAMON,
que l’Ajuntament està a l’espera de veure el funcionament i horaris actuals durant
aquesta setmana i el compromís municipal es oferir l’oficina del Patronat per donar el
servei amb horaris fixats.
El senyor Josep Lluís FARRERO, pregunta per les negociacions amb l’estació de Boí
- Taüll i la nova escola d’ esqui. Respon l’alcalde, que està pendent de una reunió el
pròxim divendres, que aquest any es probable que tindrem dos escoles i la voluntat de
l’ajuntament d’anar a una única escola.
El senyor Josep Lluís FARRERO, pregunta per la situació de la llar d’infants. Respon
l’alcalde que tenim tres pressupostos i finançament amb mensualitats de les ofertes
presentades, i que estem a punt de tancar el tema.
El senyor Carles FANTOVA, portaveu del GM BpV pregunta :
Els comptes 2009 i la seva liquidació no s’ha aprovat i no sap perquè no funcionen ni
es fan aquestes feines administratives. Respon l’alcalde, que és el responsable
d’aquesta situació i que en breu s’aprovaran.

INTERVENCIONS I OPINIONS
En compliment de l’article 111.d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril
(DOGC del 20 de maig), pel què s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), es fa constar que les intervencions i
opinions manifestades durant la sessió, que per la seva importància han de
constar a l’acta, figuren a cada acord.
En compliment de l’article 111 esmentat estenc la present acta.
Dono fe del seu contingut.

El secretari

Vist i plau
L’alcalde

